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Inzichten van de rooms-katholieke theoloog (1928- ) omtrent de verhouding tussen natuurwetenschappen en religie, die zijns inziens niet strijdig met elkaar behoeven te zijn.
Pontius Pilatus - de man die Jezus overgaf om te worden gedood, maar die innerlijk overtuigd was van zijn onschuld. Wie was de man achter deze overbekende feiten uit de
evangeliën? In deze historische roman schildert Maier het portret van een ambitieus Romeins gouverneur. Te midden van politieke intriges van het Romeinse Rijk wordt Pontius
Pilatus naar voren geschoven om in de provincie Judea de orde te handhaven. Het uitvoeren van zijn keizerlijke opdracht in de praktijk, waarin de joodse leiders grote macht en
invloed op het volk blijken te hebben, vereist de nodige tact en moed. De rust in de provincie, maar ook zijn persoonlijke veiligheid zijn geen vanzelfsprekende zaken. Bovendien
blijkt Herodus Antipas een verraderlijk complot tegen hem beraamd te hebben. Zijn vrouw Procula steunt hem onvoorwaardelijk - maar wat is er waar van de beschuldiging dat zij
betrokken is bij een subversieve religieuze groepering? Paul Maier onderzocht een keur aan historische bronnen, wat hem een groot aantal gegevens rond de Romein Pontius
Pilatus opleverde. Zo weet hij op historisch verantwoorde en betrouwbare wijze het beeld dat we van Pilatus hebben, te completeren en te nuanceren. Het opzienbarende
levensverhaal van de ambitieuze Romeinse gouverneur die een beslissend oordeel velde en daarmee de loop van de geschiedenis een volledig andere wending gaf. 'De auteur
heeft een geweldige prestatie geleverd ... uitermate boeiend en leerzaam.' - Christianity Today 'Een fantastisch verhaal ... in verhaallijn, actie, reikwijdte en diepgang is deze
roman vergelijkbaar met Ben Hur en De Mantel.' - The Christian Herald 'Het overtuigendst en geloofwaardigst is de schildering van het politieke wespennest dat in die vroege
keizersdagen van Rome tot ver in het Midden-Oosten reikte...' - Jan Blokker in de Volkskrant 'Door zijn enorme kennis van de Romeinse en de Joodse wereld te gebruiken en
doordat hij zo veel als mogelijk recht doet aan de tekst van het Nieuwe Testament, heeft Maier een bijzonder leesbaar boek geschreven, dat de tijd van Jezus' rondwandeling op
aarde en het begin van de christelijke kerk in een breed kader plaatst.' - Reformatorisch Dagblad.
Hoe kan architectuur bijdragen aan een verantwoorde, professionele outsourcing? De PON-werkgroep ‘Outsourcing onder Architectuur’ heeft de afgelopen twee jaar intensief
gewerkt om deze cruciale vraag te beantwoorden. De hoofdstukken en paragrafen zijn geschreven als een verzameling artikelen die zijn gebundeld en geredigeerd door de
redactie bestaande uit Daan Rijsenbrij, Guus Delen en Martin van den Berg. Hierin worden theorie, ervaringen en raadgevingen gebundeld vanuit diverse organisaties, ABN
AMRO, UWV, RWS, IBM, Obvion, Ordina, Quion, Sogeti, VKA, Blinklane, QWR en advocatenkantoor Vondst. Bij uitbesteding wordt architectuur complexer. De balans bevat nu
ook architectuurafwegingen tussen de klant en de outsourcingpartner. Daarbij zal de kwaliteit van het contract van grote invloed zijn op het handelen van beide partijen. Een
contract dat zich sterk op kosten richt, stimuleert meestal geen gezond architectuurdenken. In dit boek komen verschillende vormen van uitbesteding aan de orde: BPO,
applicatieoutsourcing, infrastructuuroutsourcing en ook de Cloud.
De 57-jarige George Hall kijkt uit naar een welverdiend pensioen - maar dan ontdekt hij iets verontrustends. Een cirkelvormige rode vlek op zijn heup doet hem geloven dat hij
huidkanker heeft. Dan besluit zijn onstuimige dochter te trouwen met haar volgens George totaal ongeschikte vriendje; zijn vrouw stort zich in een nogal late en voor George
pijnlijke liefdesaffaire met zijn ex-collega; en het plezierige en opgeruimde leven van zijn zoon brokkelt geleidelijk af wanneer hij zich er maar niet toe kan zetten zijn minnaar uit
te nodigen voor de trouwerij van zijn zuster. Temidden van dit alles probeert George op een waardige manier gek te worden, zonder dat iemand last van hem heeft.Een
akkefietje is een roman over de wijze waarop geestelijk en lichamelijk beschadigde mensen van elkaar vervreemden - én hoe ze elkaar weer weten te vinden. Na 'Het
wonderlijke voorval met de hond in de nacht' bewijst Mark Haddon ook met dit boek dat hij een meester is op het gebied van een op een geestige, confronterende en
aangrijpende wijze vertellen van een verhaal.
For review see: Sticusa journaal, jrg. 13, no. 90 (1983); p. 5-6.
In de ultrabeveiligde staatsgevangenis Cutter's Rock wordt seriemoordenaar Edgar Roy gevangengehouden, in afwachting van zijn rechtszaak. Het is vrijwel zeker dat hij
veroordeeld zal worden. Privétectives Sean King en Michelle Maxwell worden door Roys advocaat Ted Bergin, een oude vriend van King, gevraagd hem bij te staan. Maar
onderweg naar hun eerste bespreking treffen King en Maxwell het levenloze lichaam van Bergin in zijn auto aan. Hij is vermoord. In een poging te achterhalen wat er precies
gebeurd is, neemt King, die tevens advocaat is, de verdediging van Roy op zich. Samen met Maxwell gaat hij op zoek naar antwoorden op vragen die iedereen uit de weg gaat.
Want is Edgar Roy inderdaad een moordenaar? En wie heeft Ted Bergin vermoord? En waarom is de FBI zo geïnteresseerd in deze zaak? Wanneer King en Maxwell in Roys
verleden beginnen te graven, komen ze tegenover een zeer machtige vijand binnen de overheid te staan. Maar terwijl de dreigementen aan het adres van de twee onderzoekers
steeds serieuzer worden en de muur tussen hen en de waarheid steeds hoger lijkt te worden, krijgen ze hulp vanuit een onverwachte hoek. 'In ultrakorte hoofdstukken slaagt
Baldacci erin een mooie spanningsboog op te bouwen.' - VN's Detective & Thrillergids '**** Fraai aan deze thriller is vooral het aantal plotwendingen. Net als je denkt dat je nu
wel door hebt hoe het zit, gebeurt er weer iets waardoor je op een heel ander spoor wordt gezet.' - HDC Media
Tijdens de Napoleontische oorlogen krijgt kapitein Jack Aubrey de opdracht om met zijn schip een gevaarlijke missie te vervullen in Griekenland.
The encyclopedia of the newspaper industry.
Nieuwe wetgeving verplicht de notaris zich in het kader van bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme te verdiepen in de achtergronden van cliënten en hun beweegredenen bij
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een door hen gewenste transactie. Die taak heeft een duidelijk strafrechtelijk perspectief, maar werkt door in het werk van de notaris voor zijn cliënten. Onder omstandigheden zal de notaris
gehouden zijn de door zijn onderzoek opgedane kennis over de beweegredenen, de personen achter de partijen of herkomst van geldmiddelen ook aan zijn cliënten te openbaren. De
effectiviteit van die nieuwe wetgeving is daarmee groter dan op het eerste gezicht lijkt: niet alleen worden witwassen en financieel terrorisme bestreden, maar ongebruikelijke transacties zullen
de notaris ook aanleiding geven om zich jegens zijn cliënten terughoudend op te stellen en zo nodig actief in te grijpen in hun rechtsbetrekkingen.
Zodra ze Alvin Limardo ontmoet, krijgt Kinsey Mallhone een voorgevoel. Hij wil Kinsey inhuren om 25.000 dollar aan een vijftienjarige jongen te geven. Maar als het zo simpel is, waarom
bezorgt hij het geld dan niet zelf? Iets klopt er niet, en wanneer de cheque ongedekt blijkt, is Kinsey inderdaad keihard opgelicht. Alvin Limardo is eigenlijk John Daggett — een voormalig
gevangene met een drankprobleem, twee vrouwen, en een hoop mensen die hem liever dood zien. Kinsey is vastberaden Daggett te pakken te krijgen. Wanneer Daggetts lijk aanspoelt,
beschouwt de politie dat als een ongeluk. Kinsey denkt dat het moord is, maar op zoek naar gerechtigheid voor een man die iedereen leek te verachten gaat een stuk moeilijker worden dan ze
had gedacht — en wat haar te wachten staat is nog veel gevaarlijker...
Handboek voor de bouw van historische scheepsmodellen.
Op negentienjarige leeftijd verhuist Karl Ove naar Bergen. Vol ambitie en toekomstdromen begint hij aan de schrijversacademie. Zelfkritiek en schaamte blijven hem achtervolgen. Hoewel hij
verschillende intense liefdes beleeft en hechte vriendschappen opbouwt, zorgen zijn destructieve keuzes bij hem voor angst en existentiële crises. Toch houden zijn diepe wens om te
schrijven en de liefde voor de paar mensen die dicht bij hem staan hem gaande.
Op de hartverwarmende wijze die de lezers van haar vorige boeken reeds kennen, vertelt Catherine Cookson hier over Annie Cooper, die trouwt met Georgie MacGabe. Het is een oorlogshuwelijk, een witte
bruiloft, maar het is geen huwelijk uit liefde. Ze trouwen maar om één reden: Annie is van Georgie in verwachting. De zoon die ze krijgen, Rance, is vanaf zijn prille jeugd een probleemkind. Hij heeft trekken
in zijn karakter die moeilijk te vergeven of zelfs maar te begrijpen zijn. Maar hoe groot de problemen waarin hij verzeild raakt ook zijn, Annie vergeeft hem. Moeder en zoon zijn verbonden door een zijden
draad; onzichtbaar, maar sterk.
Wat ze naliet van T.R. Richmond is een must voor fans van Het kaartenhuis en Gone Girl. Toen de jonge vrouw Alice Salmon een jaar geleden verdronk, maakte die schokkende gebeurtenis veel los. In het
nieuws, op internet, via e-mail en sms’jes, iedereen had het over haar en over wat er precies was gebeurd. Antropoloog Jeremy Cooke begint het leven van Alice aan de hand van dagboeken en blogs te
reconstrueren. Dan blijkt dat Alice en haar dierbaren iets te verbergen hebben. Het bijzondere aan Wat ze naliet van T.R. Richmond is dat deze thriller is opgebouwd uit onder andere dagboekfragmenten,
blogs en brieven. De lezer kruipt in de huid van Jeremy Cooke en wordt zo meegezogen in het mysterie Alice. ‘Wat een plezier om een thriller te lezen die zo ambitieus is en vol zit met emotie en spanning.
Bravo!’ – Nicci French
Dayne Matthews terugkeer naar Hollywood heeft hem veel succes gebracht. Zijn nieuwe film zou weleens een grote hit kunnen worden. Alles zit hem mee, maar toch voelt hij zich leeg. Hij mist een doel en
verlangt naar echte liefde en een gezinsleven. Een vriend tipt hem over een trainingscentrum waar je leert te groeien. Zou dat iets voor Dayne zijn? Ondertussen krijgt het kindertheater een drama te
verwerken. De rouwende Katy Hart gaat op zoek naar iets waar de kinderen weer in kunnen geloven. Met de laatste wens van zijn vrouw Elizabeth in zijn achterhoofd leest John de brieven die ze elkaar
vroeger schreven nog eens door. Maar hij maakt een grote fout: hij laat een brief slingeren. Als een van zijn dochters de brief vindt, moet John zijn geheim prijsgeven. Kunnen zijn kinderen hem vergeven?
Het is het najaar van 1980, acht dagen voor de presidentsverkiezingen waarin een vermoeide Jimmy Carter het moet opnemen tegen de altijd opgewekte Ronald Reagan. In Spokane, Washington, is Vince
Camden op zijn dagelijkse gangetje naar zijn getuigenprotectiebaan bij `Donut Make You Hungry. Als Vince merkt dat hij wordt achtervolgd, herkent hij de man als een huurmoordenaar, een oude bekende uit
een verdrongen crimineel verleden. Vince herinnert zich de afrekening die nog uit staat en besluit geruisloos van het toneel te verdwijnen. In de week die volgt valt zijn creditcardoplichterij als een kaartenhuis
in elkaar, raakt Vince verstrikt in de problemen van een plaatselijke politicus en wordt hij heen en weer geslingerd tussen een aantrekkelijke, jonge advocate en een neurotische prostituee. Als hij heeft
besloten om te vluchten naar New York, om de uitstaande kwestie voor eens en voor altijd op te lossen en het verleden te laten zwijgen, komt hij erachter dat de enige plek waar hij vrijheid kan vinden een
stemhokje is Met De Donutman schreef Jess Walter een indringende psychologische roman over kleine criminaliteit, moord en getuigenbescherming, tegen de achtergrond van een politieke
verkiezingscampagne die de wereld veranderde `Een meesterlijke roman, spannend en meeslepend! Vrij Nederland `Wat Jess Walter met de tijd, ruimte, genres, kunstvormen en taalregisters uithaalt is
ronduit spectaculair. De Groene Amsterdammer `Bewonderenswaardig onvoorspelbaar en aangrijpend, veruit de beste van Walter. KIRKUS REVIEWS `Het is alweer even terug dat ik een boek verslond
zoals zoals De Donut man. RICHARD RUSSO , winnaar Pulitzer Prize
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Maak kennis met Stick Dog: een nieuwe kinderboekenheld met vier poten, een natte neus en vooral een onstilbare honger. Samen met zijn vier chaotische hondenvrienden gaat Stick Dog op jacht naar de
perfecte hamburger, want ze hebben bijzonder veel trek… Als die zoektocht toch ietsje ingewikkelder blijkt dan verwacht, is het tijd voor een nieuw plan. Stick Dog en zijn vrienden storten zich van het ene
avontuur in het andere: van het stelen van een auto tot met z’n vijven van een berg afspringen. Wat er ook gebeurt, deze honden zijn vastbesloten om vanavond hamburgers te eten!

'Een tijdloos verhaal over de kracht van de verbeelding en de kracht van hen die nog in staat zijn zich te verwonderen.' - La Stampa 'Een boek dat je laat huilen en lachen.' - Il Giornale
"Een jong meisje...een verdwijning...een profetie...een oorlog... Sinds mensenheugenis houden de clans van de Omarheksen zich verborgen voor die van de bloeddorstige Odish, in
afwachting van de komst van de uitverkorene, zoals voorspeld in de oudste Profetie van O. De Omar, afstammelingen van Om, zijn sterfelijk, verbonden met de natuur en kenners van haar
geheime krachten, vroedvrouwen en moeder. De Odish, afstammelingen van Od, zijn onsterfelijk, bloeddorstig, onaards mooi en machtig, maar onvruchtbaar. 2005: Alle tekenen wijzen erop
dat die komst nabij is. De 14-jarige Anaíd, een verlegen, onhandig meisje, achtergebleven in de groei en bepaald niet populair op school, leidt samen met haar moeder Selene een
teruggetrokken leven in Urt, een dorpje in de Pyreneeën. Ze heeft het nog steeds moeilijk met het overlijden van haar grootmoeder Demeter en botst het tussen Selene en Anaíd. Ze weet
niets van de geheimen die de vrouwen van de familie al heel lang met zich meedragen. Totdat de mysterieuze verdwijning van de flamboyante, uitbundige Selene met het vlammend rode
haar, Anaíd confronteert met een ongelooflijke, huiveringwekkende waarheid die haar dwingt een lange, lange weg af te leggen vol gevaren en ontdekkingen, maar ook vol betoverende
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ervaringe...
Het begint met een mooie vrouw en een uitdaging. Alyssa Bradford vraagt filmmaker Eric Shaw om een documentaire te maken over haar schoonvader, Campbell Bradford, een hoogbejaarde
miljonair met een mysterieus verleden. Eric neemt de opdracht aan, ook al is er maar weinig informatie voorhanden: alleen de naam van Bradfords afgelegen geboortestadje en een antiek
flesje met water dat hij zijn hele leven al bij zich draagt. Eric reist af naar West Baden, ooit beroemd om zijn geneeskrachtige bronnen en het exclusieve hotel dat recentelijk in zijn oude glorie
is hersteld. Al snel na zijn aankomst krijgt Eric last van angstaanjagende visioenen, die steeds intenser en realistischer worden naarmate hij meer te weten komt over de geschiedenis van het
hotel. Het gevoel bekruipt hem dat er iets kwaadaardigs loert onder het gerestaureerde oppervlak. Iets dat zich niet laat tegenhouden door de grens tussen leven en dood.
Food AustraliaOfficial Journal of CAFTA and AIFST.InfoWorld
München, eind jaren dertig. De stad is gehuld in een zoete en zinnelijke droom vol verwachtingen. Ook Kathie droomt van de toekomst en probeert de beperkende werkelijkheid van het
plattelandsleven te ontvluchten. Velen zijn haar voorgegaan en verloren geraakt in de hectiek van de stad en het stadsleven, maar haar zal dat niet overkomen. Toch? Krachtig en mooi is ze.
Maar met haar donkere haren doet ze ook denken aan de vrouw die in München en omgeving sinds enige tijd vermist wordt. De duivel is al onderweg en zal niet rusten voor hij zijn
bestemming heeft bereikt.
In Een duister domein, deel twee in Val McDermids Karen Pirie-reeks, onderzoekt Pirie twee cold cases uit hetzelfde jaar. Wat ze ontdekt is gruwelijker dan ze zich ooit had kunnen
voorstellen... In Een duister domein, het tweede deel in de Karen Pirie-thrillerreeks van Val McDermid, wordt cold case-expert Karen Pirie op twee verdwijningszaken gezet die ogenschijnlijk
niets met elkaar te maken hebben. Vijfentwintig jaar geleden werden de dochter en kleinzoon van de rijkste man in Schotland ontvoerd. Ondanks het feit dat er losgeld werd gevraagd en
betaald, trof de politie Catriona Grant dood aan. Haar baby was spoorloos verdwenen. Als er een nieuwe aanwijzing wordt gevonden in een verlaten Toscaanse villa, wordt cold case-expert
Karen Pirie ingeschakeld. Pirie is zelf al bezig aan een andere zaak uit hetzelfde jaar. Tijdens de beruchte mijnstaking van 1984 verdween mijnwerker Mick Prentice zonder enig spoor na te
laten. Er werd aangenomen dat hij op de vlucht was geslagen, maar Pirie ontdekt dat de verslagen uit die tijd niet kloppen. Waar is Prentice werkelijk heen gegaan? En is hij de sleutel tot het
oplossen van het Grant-mysterie? De waarheid is schokkend – en nog duisterder dan welk verhaal dan ook... Val McDermid is de internationale bestsellerauteur van de Tony Hill en Carol
Jordan-reeks. Haar werk is onderscheiden met o.a. de Diamond Dagger Award en de Gold Dagger Award, de prijs voor de beste Engelse thriller.
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Jon is op de vlucht. Sinds hij een van Oslo’s beruchtste drugsbazen heeft belazerd weet hij dat zijn leven op het spel staat. Hij duikt onder in een afgelegen bergdorp in het noordelijkste puntje van
Noorwegen, daar waar de zon nooit ondergaat. In de kleine, gelovige gemeenschap wint hij het vertrouwen van Lea en haar zoontje Knut, die hem van een geweer en eten voorzien. Jon trekt zich terug in
een hut in de bossen en wacht op wat komen gaat. Maar de middernachtzon drijft hem langzaam tot waanzin. En zijn belagers zijn hem op het spoor...
This book presents a number of experimental projects in communication design as a symbolic and public practice. It proceeds from a critical position vis-à-vis the customary mediation of information--a
position more necessary than ever, now that design operates so prominently in the entertaining and marketing spectacle organized by the neo-liberal world order as an instrument for the colonization of
human existence. Unlike the classic form of visual communication, the dialogic approach is a connective model of visual rhetoric with a polemic nature and polyphonic visual form--a storytelling structure that
seeks to reveal the opposing elements of the message and opts for active interpretation by the spectator.
Het antwoord op de vraag 'Hoe word je een wereldberoemde YouTuber?' Hoe Jordi uit Amsterdam de wereldberoemde Kwebbelkop werd. Maar liefst tien miljoen (!) subscribers volgen de avonturen van
gamer Kwebbelkop op YouTube. Hij heeft letterlijk van zijn hobby zijn werk gemaakt en geniet daar dag in dag uit van. De ene helft van het jaar in Canada, waar hij samenwoont met zijn eveneens
wereldberoemde vriendin Azzy, en de andere helft van het jaar in Amsterdam. Jordi krijgt continu de vraag hoe hij het zover geschopt heeft. Het antwoord daarop geeft hij in dit rijk geïllustreerde boek voor
zijn vele fans.
Hector Cross is een man met uitzonderlijke kwaliteiten. Als zijn vriendin Hazel op brute wijze wordt vermoord, eist hij gerechtigheid en zweert hij wraak. Samen met de Cross Bow Security wil Hector de
terroristische moordenaars voorgoed uitschakelen. Hij ontdekt dat zijn grootste vijand zich verbergt achter vele misleidende gedaantes die overal opduiken: in de Afrikaanse woestijn en in het hart van
Londen. Als ook Hazels illustere verleden een rol gaat spelen en Hectors vijand hongerig aast op macht en geld, wordt de jacht pas echt geopend. En Hector Cross lijkt de prooi... Met Cirkel van het kwaad
bewijst Wilbur Smith opnieuw zijn absolute meesterschap als schrijver van razend spannende avonturenromans.
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